
Pod pojmem „bulteriér“ si dnes lze pfiedstavit rÛzná plemena:
anglického bulteriéra, amerického staford‰irského teriéra, 
ba i pitbulteriéra. Ale pÛvodnímu originálnímu typu 
zvanému „Bull – and – Terrier“ ze v‰eho nejvíce 
odpovídá staford‰irsk˘ bulteriér.

Stafordširský bulteriér: 

Malý gladiátor
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Portrét plemene:
ak známo, vznikl kfiíÏením
pÛvodních buldokÛ se star˘mi
anglick˘mi teriéry. Oba ameriãtí

bulteriéfii jsou jen jeho mlad‰ími
zámofisk˘mi alternativami. A v‰ichni
pÛvodnû vznikli pro úãely psích zápasÛ.

Anti-postrach ulice 
aneb o‰idnost ‰katulek
Proto jsou také v‰ichni mnoh˘mi fiazeni
do kontroverzní skupiny tzv. bojov˘ch

psÛ. Právû na pfiíkladu staford‰irského
bulteriéra je v‰ak zfiejmé, jak jsou podobná
pau‰ální ‰katulkování zavádûjící a jak
málo fiíkají o tom, jaká jednotlivá plemena
skuteãnû jsou. ProtoÏe staford‰irsk˘
bulteriér je navzdory své bojové minulosti
prav˘m opakem toho, co by se dalo
oznaãit jako „postrach ulice“. Pokud by se
od nûho kolemjdoucí mûli nûãeho obávat,

pak jedinû toho, Ïe je ulíÏe, umlátí ocasem
nebo radostí povalí.
K lidem, a to i k tûm cizím, se totiÏ
vût‰inou chová mimofiádnû pfiátelsky, 
ne nadarmo mu v Anglii  pfiezdívají
„nanny-dog“ – chÛva k dûtem. Veskrze
optimistická osobnost a nekoneãn˘
entuziasmus stafbulíka mohou v lidech
vzbudit pocit, Ïe by je chtûl „samou láskou
sníst“, rozhodnû ne, Ïe by je chtûl „seÏrat“.
I kdyÏ zdálky a na první pohled dokáÏe
vyvolat respekt, protoÏe navenek si
uchoval v‰echny atributy „bojov˘ch psÛ“ 
– kompaktní, svalnatou postavu i velkou
hlavu s nápadnû siln˘mi ãelistmi 
a mohutn˘mi Ïv˘kacími svaly.

âerná minulost v „âerné zemi“
Bulteriéfii, ktefií neodpluli za mofie, ale

POZOR  NA  OBEZITU!
Aby stafíci zÛstali tím, ãím mají b˘t, tedy
siln˘mi, svalnat˘mi psy pevn˘ch tvarÛ,

a nestaly se z nich neforemné válce,
potfiebují hodnû pohybu. V mládí b˘vají

boufiliví a pfiekypují temperamentem,
v dospûlosti se z nich pak stávají

vyrovnaní, charakterní psi, jeÏ je nûkdy
tfieba do pohybu pobízet. 

J
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Jsou to
hladkosrstí,
dobfie vyváÏení
a na svou
velikost velmi
silní psi

Uplatnûní
nacházejí
staford‰ir‰tí
bulteriéfii v
tzv. bull
sportech



zÛstali v Anglii, si víceménû zachovali
pÛvodní formu. Byli neodmyslitelnû
spojeni s tzv. „Black country“, rudnou

aglomerací v hrabství Staffordshire. Tamní
chovatelé rekrutující se z fiad horníkÛ 
z dolÛ a dûlníkÛ z oceláren je vyuÏívali
pfiedev‰ím ke psím zápasÛm. VÏdyÈ takov˘
úspû‰n˘ psí zápasník dokázal svému
pánovi za jedin˘ veãer vydûlat více, neÏ 
si pfiinesl domÛ pfii tehdy
ãtrnáctihodinové pracovní dobû za dfiinu v
hutích nebo dolech za cel˘ mûsíc!
V 19. a na poãátku 20. století (i kdyÏ
oficiálnû byly v Anglii souboje zvífiat jiÏ od
roku 1835 zakázány) byli staford‰ir‰tí
bulteriéfii, ãi pfiesnûji jejich pfiedkové,
chováni v prvé fiadû pro psí zápasy. Byli
povaÏováni za tvrdé, silné bojové psy
neznající strach. 
KdyÏ se po dlouhém úsilí podafiilo díky
osvûtû, ochráncÛm zvífiat a tvrd˘m

policejním postihÛm (a také s postupn˘m
vylep‰ováním Ïivotních podmínek
dûlníkÛ) tuto krutou lidovou zábavu
nakonec pfiece jen utlumit a zabránit
zneuÏívání psÛ, paradoxnû to témûfi
znamenalo zánik pÛvodních bulteriérÛ. 
Na‰tûstí tito psi nikdy nebyli ‰lechtûni 
k tomu, aby útoãili na lidi, ani pfii
sebevût‰ím vzru‰ení. Naopak, s lidmi
museli Ïít v tom nejtûsnûj‰ím svazku,
poãetné rodiny ãítající spoustu dûtí Ïily
natûsnány v maliãk˘ch chudinsk˘ch
domcích v dûlnick˘ch ãtvrtích. Psi Ïijící 
v takovém prostfiedí museli b˘t absolutnû
mírumilovní a mít nervy ze Ïeleza. Právû
tyto vlastnosti se jim mûly v blízké
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DÉLKA  ÎIVOTA
Podle údajÛ UK Kennel Clubu je

prÛmûrná délka Ïivota 12,75 roku.

Základní barva je ãasto kombinovaná s bílou 

„Stafbulíci mají
obrovskou radost
ze života. Jsou psí
obdobou oněch

vzácných lidí,
kteří jsou za

všech okolností
veselí a šťastní.“

Budí respekt, pfiitom je ale velmi
spolehliv˘ a laskav˘

Oãi jsou
posazené tak,
aby hledûly
pfiímo vpfied



budoucnosti velmi hodit a v podstatû jim
zachránily existenci. 

Bulteriér na rozcestí
Psi, ktefií pfii‰li o své tradiãní „povolání“, se 
v zásadû roz‰tûpili do
dvou skupin. Tûch ãistû
bíl˘ch se ujal James
Hinks a skupinka jeho
pfiátel a postupnû z nich
vy‰lechtili jedineãného
anglického bulteriéra 
s jeho typickou vejãitou,
klabonosou hlavou 
a vzpfiímen˘ma u‰ima.
Tûch ostatních nejrÛznûj‰ích barev se ujali
Joseph Dunn a Joe Mallen. Roku 1935 se
se‰li spolu s dal‰ími chovateli na schÛzi,
zaloÏili specializovan˘ klub, sepsali
standard staford‰irského bulteriéra 
a oficiálnû plemeno zaregistrovali. Aby se
pfiede‰lo zámûnû s jin˘mi psy typu bull,
byl pro plemeno zvolen nov˘ název
„Staffordshire Bull Terrier“ – staford‰irsk˘
bulteriér“ – podle oblasti, kde byli tito psi
v té dobû chováni nejvíce. Záhy uspofiádal
nov˘ klub první v˘stavu staford‰irsk˘ch
bulteriérÛ, jíÏ se zúãastnilo 27 zvífiat, 
a zanedlouho dal‰í, kam dorazilo uÏ 60
psÛ. V roce 1937 se pfiedvedli na Cruftu, 
o dva roky pozdûji byli uznáni Kennel
Clubem. Staronové plemeno bylo
zachránûno!

Z bojovníka mazlíãek
A mimofiádnû úspû‰n˘ pfierod nûkdej‰ího
psího bojovníka v rodinného mazlíãka
dále pokraãoval. Dnes uÏ mÛÏeme fiíci, Ïe
se povedl dokonale! V kolébce teriérÛ, ve

Velké Británii, si plemeno
dlouhodobû udrÏuje pozici
jedniãky mezi teriéry, také 
v absolutním Ïebfiíãku plemen 
se pohybuje kolem pátého místa.
I v USA, kam se dostalo aÏ po 
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Standard krátce
Staford‰irsk˘ bulteriér
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
CHARAKTERISTIKA: Hladkosrst ,̆ dobfie
vyváÏen˘ a na svou velikost velmi siln˘
pes. Svalnat ,̆ aktivní a pohybliv .̆
Stateãn ,̆ nebojácn˘ a naprosto 
spolehliv˘ pes.
HLAVA: Krátká, celkovû hluboká, s ‰irokou
lebkou. Velmi vyvinuté lícní svaly. Stop
v˘razn ,̆ morda krátká, nos ãern .̆
OâI: Pfiednost mají tmavé oãi, jejich
zbarvení se v‰ak mÛÏe vztahovat 
k barvû srsti. Kulaté a stfiednû velké. 
U·I: RÛÏovité nebo polovztyãené, 
ani velké, ani tûÏké. 
KRK: Svalnat ,̆ pomûrnû krátk ,̆ s jasn˘mi
obrysy, smûrem k ramenÛm se roz‰ifiující.
TùLO: Bedra krátká, hfibetní linie rovná.
·iroká pfiední fronta, hlubok˘ hrudník,
správnû klenutá Ïebra. Tûlo je svalnaté,
s jasn˘mi obrysy.
OCAS: Stfiednû dlouh ,̆ nízko nasazen˘
ocas se ke ‰piãce zuÏuje a je nesen˘
pomûrnû nízko. Nemûl by b˘t pfiíli‰
zatoãen˘ – lze jej pfiipodobnit k ramenu
star˘ch pump.
POHYB: Voln ,̆ vydatn˘ a ãil˘ pohyb
s racionálním vyuÏíváním energie.
Konãetiny se pfii pohledu zepfiedu i zezadu
pohybují soubûÏnû. Z pánevních konãetin
vychází zjevn˘ posun.
SRST: Hladká, krátká a hustá.
BARVA: âervená, plavá, bílá, ãerná nebo
modrá, nebo kterákoli z tûchto barev
s bílou. Îíhaná v‰ech odstínÛ nebo Ïíhaná
s bílou. âerná s pálením nebo játrová
barva je vysoce neÏádoucí.
VELIKOST: PoÏadovaná kohoutková v˘‰ka
ãiní 35,56 – 40,64 cm. Hmotnost psi
12,71 – 17,25 kg, feny 10,89 – 15,43 kg
KONTAKT: www.staffbullclub.cz

Raketov˘ vzestup
ROK POâET ·Tù≈AT

2008 383 
2009 543 
2010 526 
2011 606 
2012 800

Baví je  i agility a dokáÏou v ní
uspût,  i kdyÏ pro ni nemají ty
nejlep‰í tûlesné dispozice

Kohoutková v˘‰ka 35,56 – 40,
64 cm. Hmotnost 12, 71 - 15, 43

Lícní svaly
velmi
v˘raznû
vyvinuté

Pfiední
fronta
‰iroká

Konãetiny
dobfie
osvalené

Hrudník
hlubok ,̆
správnû
klenutá
Ïebra



2. svûtové válce, a v Kanadû je ãím dál
oblíbenûj‰í. 
A nemusíme chodit tak daleko, raketov˘
vzestup zaznamenává i u nás. Zatímco 
v roce 1994 bylo odchováno pouh˘ch 152
ãistokrevn˘ch ‰tûÀat, o 17 let pozdûji to
bylo uÏ 800 ‰tûÀat, a plemeno se tak
probojovalo na sedmé místo, do elitní
desítky nejpopulárnûj‰ích plemen!

Dvû stránky jedné mince
Pro „stafíka“ je typická dvojkolejnost. Je
energick˘, pfiitom klidn˘, drsn˘ i jemn˘,
mírumilovn˘, ale ostraÏit˘, otevfien˘ 
a pfiátelsk˘, pfiesto svému pánovi
neskonale oddan˘… I kdyÏ to není tzv. „pes
jednoho pána“, protoÏe sv˘mi city ne‰etfií
a zahrnuje jimi kaÏdého, kdo mu dá
najevo pfiízeÀ, zároveÀ je vûrn˘m stínem
svého majitele. Doma se od nûj nehne
prakticky na krok, chce mu b˘t stále
nablízku, dot˘kat se ho, maãkat se na nûj,
sedût mu na klínû, spát s ním v posteli…
V‰echny tyto protiklady tvofií dvû stránky

jedné mince a jen dohromady vystihují
skuteãnou povahu plemene. 

Klame tûlem
Staford‰irsk˘ bulteriér dodnes tak trochu
klame tûlem. Vypadá jako gladiátor, leckdo
ménû informovan˘ si ho je schopen splést
s obávan˘m pitbulem. Jen trochu
men‰ím… Na svou sotva stfiední v˘‰ku je
extrémnû siln˘ a svalnat˘. Zkrátka budí
respekt.
Pfiitom je uznávan˘m canisterapeutick˘m
psem, proslul˘m svou schopností
okamÏitû navázat kontakt s lidmi. Bez

zábran se vrhne k nemocnému ãlovûku,
kterého vidí poprvé v Ïivotû, mává ocasem
jako o Ïivot a olizuje mu obliãej.
PÛsobí tûÏkopádnû, dokáÏe v‰ak b˘t
pfieborníkem v obedience i agility. Je
univerzální, velmi dobfie cviãiteln˘ a citlivû
reaguje na pokyny majitele. 
Uãí se rychle a cviky vykonává s velkou
porcí entuziasmu. 
Nûkdy v‰ak dokáÏe b˘t také pofiádnû
tvrdohlav˘. B˘vá právû tak aktivní, jak si
jeho pán pfieje. Proto mezi stafíky najdeme
obézní gauãové váleãky i vrcholové
sportovce.
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„Pokud má
stafordširský

bulteriér
problém,

nachází se na
druhé straně

vodítka!“

Plemeno se vyznaãuje
typickou obliãejovou
mimikou

Stále je to
teriér nabit˘
energií a
schopn˘ v
okamÏiku
pfiejít do
nejvy‰‰ích
obrátek



Buì pfiipraven! 
ProtoÏe pfies v‰echnu tu chválu, která uÏ o
tomto plemeni byla fieãena, to neznamená,
Ïe by s ním vÏdycky v‰echno bylo snadné.
Málo platné, stále je to ve svém základu
teriér nabit˘ energií a schopn˘ v okamÏiku
pfiejít od nuly do nejvy‰‰ích obrátek. 
Stafíci jsou sice stále veselí, ‰Èastní psi,
doma bezvadní spoleãníci – coÏ v‰ak
neznamená, Ïe by nemohli automaticky

vystartovat, kdyÏ pfied nimi v dálce
pfiebûhne koãka nebo zajíc. Zku‰ení fiíkají,
Ïe zásadní pravidlo, jehoÏ je tfieba se drÏet,
zní: Buì vÏdy pfiipraven! VÏdy mysli
dopfiedu! Znamená to mimo jiné i to, mít
psa na procházkách neustále pod
kontrolou, nenechávat ho jen tak se
samostatnû potulovat po parku 
a seznamovat se se psy. A mít realistická
oãekávání – i známá tolerance tohoto
bulteriéra má své limity. ·tûnû se snese 
s kaÏd˘m, ale kdyÏ dospûje, mÛÏe se to
zmûnit. K soubojÛm tak nûkdy neãekanû
dojde „jako z ãistého nebe“. Málo platné,
nevinnû pÛsobící stafbulík má po sv˘ch
dávn˘ch pfiedcích stopy krve bojov˘ch psÛ

– a mÛÏe se stát, Ïe vybublá na povrch.
DrÏet najednou dva a více psÛ – samcÛ se
tedy pfiíli‰ nedoporuãuje, zvlá‰tû pak ne
zaãáteãníkÛm.
I kdyÏ je stafík od mládí zvykán na jiná
domácí zvífiata a sná‰í se s nimi dobfie, 

v dobû nepfiítomnosti majitele je lep‰í
zvífiata oddûlovat – tvrdí mnozí zku‰ení. 
KaÏdému, kdo uvaÏuje o pofiízení stafíka,
doporuãujeme, aby nejprve vyhledal
nûjakou komunitu, jeÏ se kolem plemene
sdruÏuje, a seznámil se s tím, jak „funguje“
v praxi – ve vztahu k jin˘m lidem, ke psÛm,
k dûtem. ProtoÏe jedna vûc je o plemeni
ãíst, druhá ho zaÏít na vlastní kÛÏi.
Rozhodn˘, inteligentní 
stafík potfiebuje stejnû rozhodného,
inteligentního a kynologicky vzdûlaného
pána, kter˘ si bude vûdût rady s jeho
dispozicemi. Bez dobré socialiazce,
pevn˘ch pravidel a v˘cviku poslu‰nosti se
neobejde. Nejvíc toho dokáÏe v rukou
majitele, kter˘ uÏ má se psy tohoto typu
zku‰enosti. Páníãek musí zÛstat klidn˘,
dÛsledn˘, pevn˘ v postojích a férov˘ pfii
v˘cviku. Zkrátka pes musí pochopit, Ïe to
není jen on, kdo má svou hlavu, Ïe
tvrdohlav˘ je i majitel a s neochvûjnou
dÛsledností trvá na provedení cviku, kter˘
se právû vyuãuje.
Text L. Smrãková
Foto M. Smrãek, archiv Luckybullteam (I.
Vani‰ová), archiv A. Kuncové
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Kde se uplatní? 
�  bull sporty
�  sportovní kynologie 
�  canisterapie
�  záchranáfisk˘ v˘cvik
�  lovecká kynologie 
�  dogdancing
�  dogtrekking
�  coursing 
�  agility
�  obedience
�  v˘stavy

Dobfie se cviãí, s poslu‰ností neb˘vají
problémy

Je to
svalnat ,̆
aktivní a
pohybliv˘
pes

DrÏet si najednou dva psy
tohoto plemene - to uÏ si
Ïádá urãitou zku‰enost


